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Prezes IPN: chcemy pokazać, jaka była cena za
niesienie pomocy w morzu zła. Uroczyste
otwarcie wystawy „»Żegota« – Rada Pomocy
Żydom” w Sejmie
24 marca 1944 r. została zamordowana rodzina Ulmów za to, że
udzieliła schronienia Żydom. Chcemy pokazać, przede
wszystkim młodemu pokoleniu, jak naprawdę wyglądała
okupacja niemiecka i jaka była cena za niesienie pomocy w
morzu zła – powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr
Jarosław Szarek na otwarciu wystawy IPN „»Żegota« – Rada
Pomocy Żydom” w Sejmie
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Zastraszający brak wiedzy o okupacji
niemieckiej to problem, który – zdaniem
prezesa IPN – istnieje i za granicą, i w
Polsce. Brak wiedzy stanowił realny problem
również pół wieku temu, o czym świadczą
słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego,
zacytowane przez dr Jarosława Szarka.
„Profesor o niemieckim nazwisku z Ameryki
Południowej pytał mnie, dlaczego Polska,
kraj katolicki dopuściła do likwidacji Żydów.
Ten człowiek w ogóle nie orientował się, kto
rządził w Polsce podczas okupacji, jakie
panowały warunki. Zastraszający brak
informacji, zwłaszcza w Ameryce” – pisał 53
lata temu Prymas Tysiąclecia na Soborze
Watykańskim w Rzymie. „To nie Polacy
zorganizowali getto, cała Polska była
gettem” – w ten sposób kard. Wyszyński
musiał tłumaczyć obcokrajowcom realia II
wojny światowej. Prezes IPN zwrócił uwagę, że 20 lat po wojnie Zachód nie miał
elementarnej wiedzy o okupacji niemieckiej w Polsce.

– A jak jest teraz? Minęło pół wieku, a problem jest nadal aktualny. Coraz mniej świadków
gotowych, by opowiedzieć, jak wyglądała II wojna światowa – ubolewał prezes IPN,
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podkreślając, że Instytut wychodzi naprzeciw wyzwaniom edukacyjnym. – W piątek wraz z
Pocztą Polskę zaprezentujemy znaczek okolicznościowy poświęcony Irenie Sendlerowej, w
pięciu miastach pokażemy wystawę o „Żegocie”, w programie mamy również pokazy
filmów dla tysięcy uczniów o Polakach ratujących Żydów – powiedział dr Jarosław Szarek.

Prezes IPN podziękował polskiemu parlamentowi za uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci
Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. – 24 marca 1944 r. w Markowej
została zamordowana rodzina Ulmów za to, że udzieliła schronienia członkom rodzin
żydowskich. Taka była cena za pomoc niesioną Żydom. Ulmów zadenuncjował granatowy
policjant, za tę denuncjację został skazany na karę śmierci, ponieważ Polskie Państwo
Podziemne karało konfidentów i szmalcowników. Taka była moralna ocena ich działalności
– podkreślił dr Jarosław Szarek.

„W ostatecznym rachunku prawda, odwaga, dobro zwyciężają”

– Dziś przede wszystkim chcemy pokazać młodemu pokoleniu, jak wyglądała okupacja
niemiecka i jaka była cena za niesienie pomocy w morzu zła. Panuje dziwna mania, żeby
opowiadać o czasach okupacji, wybierając najbardziej podłe zachowania. Nie ma zgody na
taką narrację o II wojnie światowej – tłumaczył prezes IPN.

Dr Jarosław Szarek powiedział, że „jedynym kryterium dla IPN jest nie podłość, ale prawda.
– W ostatecznym rachunku prawda, odwaga, dobro zwyciężają – takie jest główne
przesłanie Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów – podsumował prezes IPN.

Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma zwrócił uwagę, że „Żegota” była częścią Polskiego
Państwa Podziemnego. – To był wielki wysiłek ludzi dobrej woli, którzy zachowali się
bohatersko. – Bo pomagać Żydom podczas okupacji to było wielkie bohaterstwo –
podkreślił.

Wiceprezes IPN dodał też, że na wystawie możemy zapoznać się z losami członków tej
niezwykłej organizacji. – Niektórzy weszli w skład nowych komunistycznych władz, inni byli
represjonowani przez komunistów. Niestety, nie ma już ani jednego przedstawiciela
„Żegoty” – powiedział dr Szpytma.

Uroczyste otwarcie wystawy „»Żegota« – Rada Pomocy Żydom” odbyło się 20 marca 2018
r. w holu głównym na I piętrze Sejmu. Patronat nad wystawą objął Marszałek Sejmu Marek
Kuchciński. W liście Marszałka, odczytanym przez Wicemarszałek Sejmu Beatę Mazurek,
możemy przeczytać, że „»Żegota« jednoczyła ludzi o różnych opcjach politycznych, którzy
z narażeniem własnego życia i życia swoich bliskich postanowili nieść pomoc bliźnim.
Przeciwstawili się biernej postawie całej Europy. »Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat«
– jak czytamy w Talmudzie. Dziś naszym obowiązkiem jest pamięć o tych ludziach”.

Rada Pomocy Żydom kryptonim „Żegota” była unikalną, tajną organizacją afiliowaną przy
polskich władzach. Jej celem było ratowanie żydowskich współobywateli, masowo
mordowanych przez okupanta niemieckiego w latach II wojny światowej. Ryzykując



własnym życiem, cywilni konspiratorzy ocalili z zagłady co najmniej kilka tysięcy osób.

Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w 75. rocznicę powołania
„Żegoty”. Autorami wystawy są dr Marcin Urynowicz oraz dr Paweł Rokicki. 


